ای مرد ،هر که باشی و از هر کجا بیایی ،زیرا که
میدانم خواهی آمد .من کوروش پسر کمبوجیه که
این امپراتوری را برای پارسیها بنا کردم تو به این
پاره خاک که پیکر مرا در بر گرفتهاست رشک مبر!!!...
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بنیاد سمنانی در یاری به پروژه احیای دریاچه ارومیه

هاروی واین استین تا یکماه دیگر در
زندان نیویورک می ماند

کمکمالیکازینودارمعروفبه۴۰نماینده
جمهوریخواه

وام های کرونا

ایالتکالیفرنیادرخطکاهش
مبتالیان پیش میرود

پشتیبانیبزرگانحزبدموکراتاز
گویننیوسامفرماندارکالیفرنیا
اداره زندانهای کالیفرنیا از
آزادی زودهنگام  ۷۶هزار زندانی
خبر داد
کالیفرنیا یک کرسی نمایندگی و
یک رای کالج الکترال
را از دست می دهد
بازگشایی لوس انجلس کانتی
مهاجرت کوسه های سفید به
کرانه های مالیبو و سانتاباربارا

این خبر با بهره بردن از یورو نیوز و سامانه اس سی ای تک دیلی تدوین شده است
در یک پروژه مشترک و نادر ،پژوهشگران و مهندسان از حجم خود را از دست داده است .امری که باعث
منابع آب ایران و آمریکا برای احیای یکی از بزرگترین افزایش شوری آب و به خطر افتادن حیات میگوهای
دریاچههای آب شــور جهان بــا یکدیگر همکاری آبزی دریاچه شده است
میکنند.
کارشناسان میگویند از بین رفتن میگوهای دریاچه
این پژوهش مشــترک میان محققان دانشگاه ایالتی ارومیه حیات زیستی این ناحیه را به خطر میاندازد
یوتای آمریکا و محققان دانشگاه تربیت مدرس ایران چرا که فالمینگوها و ســایر گونههای پرندگان برای
به سرپرستی خانم دکتر سمیه سیما انجام میشود و تغذیه و ادامه حیات به این موجودات احتیاج دارند.
قرار است نتیجه یافتههای آن در برنامه احیای دریاچه خشک شدن بستر دریاچه که در سالهای اخیر شدت
ارومیه ایران (که بالغ بر یک میلیارد دالر برآورد شده گرفته است همچنین به شــکارچیان اجازه میدهد
است) به کار گرفته شود.
پستانداران در معرض خطر در جزایر جنوبی دریاچه
تحقیق بر روی خشــک شدن دریاچه نمک از آنجا را شکار کنند .این در حالی است که از میان رفتن آب
موضوعی مشترک میان محققان ایرانی و آمریکایی به دریاچه همینطور میتواند مشکل گرد و غبار برای پنج
شمار میرود که دریاچه نمک یوتا ،بزرگترین دریاچه میلیون ساکن حوضه دریاچه ایجاد کند.
نمک در نیمکره غربی ،همچون دریاچه ارومیه که از تیم مشترک دانشگاهی دادههای مربوط به  ۴۰سال
آن به عنوان خواهر خوانده دریاچه یوتا نام برده می اخیر دریاچه را جمعآوری کرده و از آن برای تعریف
شود نیز در حال خشک شدن است و از سال  ۸ ۱۸۴۷معیار ســامت اکوسیستم دریاچه ارومیه استفاده
بدین سو نیمی از مساحت آبی خود را از دست داده کرده است.
است.
دریاچه ارومیه طی دو دهه گذشته بیش از  ۹۵درصد ادامه مطلب در صفحه ۲

رژه دگرباشان (  ) LA.Prideامسال نیز برگزار نمی شود

برگزار کنندگان بزرگترین و قدیمیترین راهپیمایی دگرباشان که به نام LA.Pride
خوانده میشــود ،اعالم نمودند که برای دومین ســال پیاپی ،این راهپیمایی و
گردهمآیی را مانند سال گذشته به صورت مجازی برگزار خواهند کرد.
برگــزار کنندگان ایمنی مردم را به عنوان باالترین عامل و اولویت خود در این
تصمیم اعالم کردند و افزودند که در شرایط کنونی ،نمیدانیم در آن زمان شرایط
بهداشتی در چه مرحلهای خواهد بود.

با توجه به این که این راهپیماییها ،همواره در میانه ماه جون در تابستان برگزار
میشد و از سوی دیگر ایالت کالیفرنیا از  ۱۵ماه جون به مرحله بازگشایی کامل
خواهد رسید و هم اکنون لوس آنجلس کانتی در رده بندی زرد قرار دارد و در آن
زمان میتواند به دوره باالتری گام بگذارد ۷شماری انتقاد خود را بر این تصمیم
روانه کرده و آن را زودهنگام و نادرست خواندهاند .زیرا میتوانستند به جای ۱۰
جون آن را در  ۱۷جون و در دوره بازگشایی کامل برگزار کنند.

 EDDو  PPPو SBA

شخصی  -بیزینسی

دریافت وام های بالعوض از سوی کانتی  -ایالتی و فدرال
دریافت کمک از سازمان کار و خدمات اجتماعی

424-385 -2981
مشاوره اولیه رایگان
کامیار روحانی

2

هفته نامه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر -شماره  - ۲۶۲آدینه  ۷می 2021

تصویر هفته:

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 262 MAY ,7 , 2021

ادامه مطلب «بنیاد سمنانی در یاری به پروژه احیای دریاچه ارومیه»

کورش سلیمانی

یافتههای این تحقیق ،که در ژورنال علمی «مطالعات منطقهای هیدرولوژی» منتشــر
شــده است ،نشان میدهد که تعیین هدف برای نگه داشتن سطح آب در یک میزان
الزاما مشکالت دریاچه را حل نخواهد کرد.
دیوید روزنبرگ ،اســتاد در آزمایشــگاه تحقیقات آب و مهندسی محیطزیست در
دانشــگاه ایالتی یوتا ،میگوید« :ما نمیتوانیم بگوییم که بازگرداندن ســطح دریاچه
به یک عدد جادویی باعث بهبود وضعیت میشود .به جای آن ما باید ببینیم شرایط
زیســتمحیطی آن به لحاظ به هم پیوستگی چگونه است و تغییر سطح دریاچه با
گذشت زمان چه تاثیری بر این اکوسیستم میگذارد».
در راســتای همین پژوهش افراد محلی نیز به خطر ناخالص شدن نسل نوعی قوچ
در این نواحی اشاره می کنند که نمونه منحصر بفردی در جهان است که با قوچهای
ارمنســتان که فقط حدود  ۱۳۰کیلومتر با دریاچه ارومیه فاصله دارد متفاوت هستند
ولیکن به دلیل شــرایط محیط زیســتی دریاچه از آن دور شده و با قوچ های دیگر
ناحیه جفت گیری می کنند و این ناخالصی بوجود می آید .موضوع دیگریکه نظر
ف دریاچه
کارشناســان را نیز به خود جلبکرده است شــایعه روییدن گیاهی در ک 
ی از کره
ارومیه است که ضد سرطان است و همین سبب شده بو د که سرمایه گذاران 
جنوبی و هم چنین آفریقای جنوبی درخواســت احداث کارخانه در کناره دریاچه
نموده بودند که سرنوشــت مجوزها و راه اندازی یــا عدم راه اندازی کارخانه ها بر
عموم روشن نیست.
در این راستا خبرنگار ایرانشهر برای به دست آوردن اطالعات بیشتر
با مسئول بنیاد سمنانی جناب آقای مهندس خسرو سمنانی *که یکی از پشتیبانان
اصلی دانشگاه ایالتی یوتا در این زمینه بوده است تماس گرفت که ماحصل آن گفتگو
به شرح زیر از نظر خوانندگان می گذرد.
مهندس ســمنانی در وهله نخست اظهار داشت که بنیاد سالیان درازی است ( بیش
از  ۳۰سال ) که با ایجاد یک کرسی به عنوان بنیاد سمنانی در این دانشگاه به کارهای
پژوهشی و آموزشی این دانشگاه یاری می رسانده است و پروژه احیای دریاچه های
ارومیه و یوتا یکی از این پروژه ها بوده است که این بنیاد هم چنان و در حال حاضر
نیز یکی از یاری رســان ها به این پروژه حیاتی برای میهنمان اســت .البته مهندس
سمنانی تصریح کرد که مشکل دریاچه یوتا بیشتر تغییرات اقلیمی و خشکسالی بوده

درگذشت دکتر امید نودوشنی

در هفته گذشته دکتر امید نودوشنی استاد بلند پایه دانشگاه کانکتیکت چشم
از جهان فروبست و طرفداران چشم به راه خود و همچنین دشمنانی که چشم
دیدن او را نداشــتند ،این خبر را بشنیدند و با چشمانی گریان آن را به آگاهی
دیگران رساندند.
دکتر امید نودوشــنی یکی از مهمانهای برنامه تلویزیونی “ ”US Iran TVبه
مدیریت جلیل مرتضوی در ایالت ماساچوست بود و برعکس برنامه سازانی
که معموال پرچم شــیر و خورشــید را روی میز و یا صفحه پشت سر خود
قرار میدهند ،پرچم جمهوری اســامی در کنار پرچم آمریکا برای بینندگان
خودنمایی میکرد
و شکی برای کسی باقی نمیگذاشت که مهر جمهوری اسالمی به دل برنامه
سازان افتاده و گفتههای آنها به مذاق دست اندرکاران رژیم بسیار خوش میآید.
در فرهنگ سیاسی ما هر کسی که حرفی از جانبداری رژیم بزند ،بالفاصله
مهر مزدوری و مامور بودن و خودفروشی بر پیشانیاش کوبیده میشود ،ولی
شاید در مورد دکتر نودوشنی ،قضیه طوری دیگری بود.
نامبرده یعنی همان (دکتر امید نودوشنی) به اندازه یک کتابخانه ،کتاب خوانده
بود و همه را نکته به نکته ،مو به مو به خاطر داشــت (این جور حافظهها را
«حافظه دوربینی» میگویند و البته این را هم اضافه کنم که خود من هم حافظهام
دوربینی است ولی از نوع دوربینهایی که زمان ناصرالدین شاه مرحوم ،برای
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اولین بار به ایران آورده شده بود)
باری ،به همین خاطر برای جا انداختن گفتهها و ادعاهایش به طور دقیق سند
قولهایش
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دست چین شده و انتخابی بود و تصویر منصفانهای از واقعیات نمیداد.
در یکی از برنامههای تلویزیونی ایشان وقتی فرصت تلفن شنوندگان ،بینندگان
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ادامه در صفحه ۱۰
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در حالی که مشکل دریاچه ارومیه عالوه بر شرایط طبیعی محیط زیستی  ،دخالتهای
نابجای انسانی در این امر بوده است .ایشان در ادامه برشمردن مشکالت اعالم کردند
که نخست بر روی مســیر رودخانه هایی که به دریاچه ارومیه ریخته می شوند ۲۹
ســد(آبگیر) برای مصارف کشاورزی و استفاده آب شیرین برای مردم منطقه ساخته
شــده اند که بدون ضابطه و بدون در نظر گرفتن نیاز دریاچه به این آبهای رودخانه
ها صورت گرفته اند ،دوم زدن چاههای عمیق بدون در نظر گرفتن عواقب احتمالی
آن ها بر دریاچه ارومیه برای رســیدن به آب شیرین و استفاده از آن برای مصارف
کشــاورزی و هم چنین مصرف روزانه مردم بوده است و از همه مهمتر تغییر مسیر
رودخانه ها توســط افراد بدونصالحیت و بدون هیچگونه ضابطه ای که سبب ساز
خشک شدن هر چه بیشتر دریاچه ارومیه گردیده است .مهندس سمنانی افزودند که
فساد رل اصلی را در خشک کردن دریاچه را داشته است .این فساد به شکلی است که
در روز روشن و بدون آن که کسی بتواند متعرض دزدان آب بشود با پمپاژ گازوئیلی
که قابل رویت برای عموم مردم است و بدون کوچکترین هراسی از مامورین دولتی
آب رودخانه هایی که باید به دریاچه ریخته شوند  ،را سرقت می کنند.
مسئول بنیاد یادآوری کرد که دولت ایران بودجه ای حدود  ۶۴۰میلیون دالر در سال
 ۲۰۱۶-۲۰۱۵برای احیای دریاچه ارومیه اختصاص داد و این بنیاد نیز بخشی از هزینه
های پژوهشگران و دانشمندان دانشگاه ایالتی یوتا را که در امر بازسازی دریاچه ارومیه
با پژوهشگران ایرانی از دانشگاههای تربیت مدرس به سرپرستی
خانم سمیه سیما و هم چنین کادر پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف
( آریامهر سابق) همکاری می کردند را تامین کرده است.
باید یــادآوری نمودکه یکی از مهمترین مســائل موجود در این
رابطه زندگی ۵میلیون نفری هســت که در اطــراف این دریاچه
زندگیمیکنند و اگر دریاچــه ارومیه نتواند به حالت عادی خود
بازگــردد  ،غبار نمک زندگی بیش از  ۷۰درصد مردم این منطقه (
حدود 3/5میلیون نفر) را چنان تحت تاثیر قرار خواهد داد که آنها
مجبور به مهاجرت به سایر نقاط ایران خواهند شد و ابعاد ناهنجار
این جابجایی عظیم بر کسی پوشیده نیست.
آقای مهندس سمنانی افزودند که بنیاد سمنانی هم چنان امیدوار
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دستور دولت جدید امریکا لغو شده این پژوهش ها و همکاری ها
ادامه یابد و ما شاهد بازگشت دریاچه ارومیه به شکل طبیعی آن به
مام میهن باشیم .
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زیر مراجعه کنید.
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در کانون خبر:

هاروی واین استین تا یکماه دیگر در زندان
نیویورک می ماند

هاروی واین استین ،تولید کننده فغیلم در آمریکا که در
چند ســال گذشته به سبب آزار جنسی ،تجاوز جنسی و
دست درازی جنسی در دادگاه نیویورک محاکمه شده
و اکنون در زندان نیویورک است ،در دادگاه نیویورک،
امروز بنابر درخواست دادستان ۳۰ ،روز دیگر در زندان
نیویــورک خواهد بود و تا پایان ماه می به لوس آنجلس
برای محاکمه بازگردانده نخواهد شد تا در پرونده تجاوز
جنسی محاکمه شود.
دادستان لوس آنجلس در ژانویه  ۲۰۲۰علیه او در مورد ۴
زن به اتهام تجاوز و  ۷مورد دست درازی یا رابطه جنسی
به شکلهای گوناگون در بورلی هیلز دادخواست تنظیم
کرده است و هیئت منصفه درخواست نمود محاکمه به
سبب مشابهت جرمهای پیشین با حضور متهم انجام شود.

این نشست هیئت منصفه در  ۱۲آپریل برگزار شده بود.
قاضی دادگاه نیویورک به وکالی او یک فرصت یکماهه
برای چالش بازگردادن او به لوس آنجلس داد.

به سبب خشکسالی و کمآبی در رودخانههای کالیفرنیا،
میلیونها ماهی جوان «»Salmon
را وارد اقیانوس آرام کردند
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اطالعیه

آخرین مجموعه اشعار « منوچهرکوهن » با عنوان « سرزمین من  ...بانوی
من » در  240صفحه و شــامل  6بخش اشعارملی  ...میهنی ،اجتماعی،
عاشقانه ها ،دلتنگی ها ،و اشعارقومی  -خانوادگی که دربرگیرنده آخرین
سروده های معروف شاعر و همچنین
شامل تعدادی از نقد و بررسی از اساتید دانشگاهی و بزرگان ادب پارسی
براشعار شاعرمیباشد ،درلوس آنجلس به چاپ رسید است .اشعاری ازاین
ِ
کتاب در اکثر رسانه های گروهی واجتماعی همچون فیس بوک ،یوتیوب،
رادیو و برخی تلویزیونهای ایرانی ،توسط بهترین گویندگان و برنامه سازان
همچون استاد « فریدون فرح اندوز» و زنده یاد « سعید قائم مقامی»
دکلمه شده است اکنون دردسترس همه فرهیخته گان عالقمند قراردارد.
برای تهیه این کتاب میتوانید به سایت آمازون ،سایت شرکت کتاب ،گالری
«عشق» و
کتابفروشی های (کتاب سرا و کلبه کتاب) در وست وود لوس آنجلس
مراجعه ،و یا با تلفن

818-406-2626
تماس حاصل فرمائید.

ایالت کالیفرنیا در خط کاهش مبتالیان پیش میرود

این ماهي ها که در دریاچههای پرورش و رشد ماهی در
کالیفرنیای مرکزی ،پرورش یافتهاند ،برای ادامه زندگی

نیاز به حرکت در ابراههها به سوی آبهای گرم دارند.

مســئوالن اعالم نمودند که با وجود خطر خشکسالی و
کم آبی در کالیفرنیا که دومین خشکسال بزرگ کالیفرنیا

در چند سال گذشته است تا ناگزیر هستند بیش از ۱۶/۸
میلیون ماهی جوان را با  ۱۴۶کامیون مخزندار وارد وارد

منطقههای سن فرانسیسکو ،سن پابلو ،مانتری در کرانههای
اقیانوس آرام کردند.

ایــن ماهی های از آبهایی کــه صنعت پرورش ماهی
در کالیفرنیای مرکزی دارد ،گردآوری شــده است زیرا

رودخانههای روان از شمال کالیفرنیا نخواهند توانست آب
الزم برای کالیفرنیای مرکزی را تامین کنند.

ایالت کالیفرنیا روز گذشته را با  ۴۹نفر مرگ و میر و ۱۰۱۳
نفر مبتال ،با  ۴۷/۶درصد واکسینه شده به پایان برده.
در ایالت کالیفرنیا آمار  ۷روز گذشته برای هر یکصد هزار
نفر جمعیت  Siskiyouکانتی را در باالی جدول ،سن دیه
گو کانتی  ،۳۰سن برناردینو  ،۳۷ریورساید کانتی  ،۴۲لوس
آنجلس کانتی  ،۴۵سن فرانسیسکو کانتی  ۴۹و ارنج کانتی

را به رده  ۵۱کشانده است.
در حالی که شــمار مبتالیان و مرگ و میر در کالیفرنیا رو
به کاهش اســت دو ایالت همسایه کالیفرنیا یعنی ارگون و
واشنگتن رو به افزایش هستند و میتواند مشکل افرین برای
مسافرتها باشد.

کمک مالی کازینودار معروف به  ۴۰نماینده جمهوریخواه
هنگامی که در دوران جنبش  Me Tooنام بســیاری از بزرگان و من از کمکهای مالی و پشــتیبانی او سپاسگزارم و امیدوارم به
و سرمایهداران فاش شد ،نام اســتیو وین ( )Wynnکازینودار کمک او ،دوباره اکثریت در مجلس نمایندگان را به دست بگیرم.
معــروف و رئیس امور مالی حزب جمهوریخواه نیز در میان آنان
بود ،شماری از بزرگان حزب جمهوریخواه مانند سناتور سوزان
کالینز و سناتور لیندزی گراهام اعالم کردند حاضر هستند پولهای
اهدایی از سوی او به کمپین انتخاباتی خود را باز گردانند.
لیکن در ســال  ،۲۰۲۰که موج جنبش  MeTooرو به فراموشی
رفت استیو وین بار دیگر کمک مالی خود را به نمایندگان حزب
جمهوریخوه آغاز کرد به گونهای که کوین مک کارتی ،رهبر اقلیت
جمهوریخواه در کنگره آمریکا از او ســتایش کرد و گفت :استیو
وین ،یکی از کارآفرینان عالی در تاریخ مدرن سرمایهداری است

خبری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
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در کانون خبر:

پشتیبانی بزرگان حزب دموکرات از گوین
نیوسامفرماندارکالیفرنیا

کاماال هریس معاون رئیس جمهور امریکا در بیان این که او
از نزدیک شاهد رهبری گوین نیوسام و عملکرد صمیمانه
او برای مردم کالیفرنیا بوده اســت ،پشتیبانی خود و جو
بایدن رئیس جمهور آمریکا را به طور  ۱۰۰درصدی اعالم
نمود.
گوین نیوسام نیز با انتشار یک ویدئوی  ۶دقیقهای ،به عملکرد
خود در دوران کرونا در مقایسه با عملکرد جمهوریخواهان
و درخواست کنندگان برکناری اشاره نموده است.
از یک سو زمان برای پس گرفتن امضاها تا  ۸جون وقت
دارند زیرا اداره ثبتنام و نظارت بر انتخابات در کالیفرنیا
تا  ۲۲جون وقت دارد که امضاهای درخواست کنندگان
را برای برکناری گواهی و تایید نماید از ســوی دیگر در
آخرین گزارش مالی ،درخواســت کنندگان برکناری در
حزب جمهوریخواه نشان دادهاند که  ۲۴۰هزار دالر در

بانک موجودی نقدی برای تبلیغات دارند و دســت کم
به  ۵۵۳هزار دالر دیگر نیــاز دارند در حالی که حزب
دموکرات کالیفرنیا برای تبلیغات انتخابات  ۱۵/۵میلیون
دالر در بانک دارد.

کالیفرنیا یک کرسی نمایندگی و
یک رای کالج الکترال را از دست می دهد

ادارهزندانهایکالیفرنیااز
آزادی زودهنگام ۷۶هزار زندانی خبر داد
این زندانیان که به چند بخش تقســیم میشوند به سبب
رفتار مناســب و رعایت مقررات و پرهیز از خشونت در
زندان آزاد خواهند شد که یک وعده تشویقی برای زندانیان
بوده تا بتوانند از تراکم شمار زندانیان بکاهند .ناگفته نماند
که دادستان کل ارنج کانتی مخالف و دادستان کل لوس
انجلس کانتی موافق این گونه آزادی زندانیان هستند.
در میان این  ۷۶۰۰۰نفــر ،بیش از  ۶۳هزار نفر زندانیانی
بودهاند که جرمهای خشونت بار داشتهاند و یک سوم آنان
از سال  ۲۰۱۷در این برنامه تشویقی زیر نظر گرفته شدهاند.
در میان این زندانیان ۱۰ ،هزار نفر زندانیانی هستند که به
سبب جرمهای درجه  ۲بدون خشونت دستگیر شدهاند و
 ۲۹۰۰نفر زندانیانی هســتند که به سبب قانون تکرار یک
جرم به طور  ۳بار پی در پی در زندان هســتند و پس از
بررسی رفتار در لیست آزاد شوندگان قرار گرفتهاند.

بازگشایی لوس انجلس کانتی

نتیجه سرشــماری  ۲۰۲۰که در دوران کرونا انجام شد
و برخی باور دارند که ممکن اســت از مشارکت همه
برخوردار نشده باشد به هر روی نشان از کاهش جمعیت
کالیفرنیا دارد.
این کاهش جمعیت ،سبب خواهد شد که ایالت کالیفرنیا
کــه هم اکنون باالترین شــمار نمایندگان را در مجلس
نمایندگان امریکا داشــته باشد یک کرسی خود را برای
انتخابات آینده از دســت بدهد و این کاهش یک کرسی
سبب خواهد شــد که ایالت کالیفرنیا یک رای خود را
در کالج الکترال نیز از دســت بدهد .گر چه به هر روی
ایالت کالیفرنیا همواره از نظر شمار کالج الکترال از ایالت
نیویورک و ایالت تگزاس باالتر خواهد بود.
بر اساس این سرشــماری ،ایالت کالیفرنیا دارای ۳۹/۵
میلیون نفر جمعیت اســت و گر چه نسبت به سرشماری
ســال  ۲۰۱۰افزایش  ۲میلیون نفر را دارد ،لیکن از نظر
جمعیتی یک کرســی خود را در ســال  ۲۰۲۲از دست
خواهد داد.
دکتر باربارا فرر ،مسئول اداره بهداشت عمومی لوس آنجلس
کانتی اعالم کرد که روز چهارشنبه طرح بازگشایی گسترده
لوس انجلس کانتی را منطبق بر راهنمای ایالت کالیفرنیا در
ورود به ردهبندی زرد منتشر خواهد کرد و از روز پنجشنبه
این راهنکاربرای بازگشایی گسترده در همه زمینه ها اجرایی
خواهد شد.
او بیان کرد که فاصله اجتماعی  ۶فوت از یکدیگر و واکسینه
بودن شرط الزم اســت و البته پوشیدن ماسک نیز الزامی
است.

در این بازگشایی باشگاه های ورزشی و بدنسازی ،سینماها،
پارکهای تفریحی ،موزهها و اســتادیومهای ورزشی در
گنجایش بیشتر و محدودیت کمتر از نظر شمار حاضران از
یک سو و رستوران ها و بارها ،سوناها و حمام بخارها نیز
راهکار ویژه خود را برای بازگشایی و یا افزایش گنجایش از
سوی دیگر ،دریافت خواهند نمود.
این نشانه عملکرد درست لوس انجلس کانتی برای بهبود
شرایط تندرستی همگانی خواهد بود.
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هیاهوی توافق راهبردی  ۲۵ساله
جمهوری اسالمی با چین!
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بهرام رحمانی

bahram.rehmani@gmail.com

ادامه مطلب از شماره قبل
در بخش توســعه زیرســاختهای حملونقلی که
یکی از بندهــای کلیدی توافق  ۲۵ســاله ایران و
چین است گفته شده محصوالت نهایی باید به بازار
غرب سرازیر شوند و مسیر این بازارها از جادههایی
میگذرد که توسط چین و با دخالت فزاینده چین در
زیرساختهای حملونقلی ایران ایجاد شده است.
دــر این گزارش به پروژه ریلی  ۹۰۰کیلومتری میان
تهران تا شــمال شرق مشهد اشاره شده و گفته شده
قرار است یک قطار سریعالســیر میان تهران ،قم و
اصفهان احداث شــود که زمینه اتصال آن به شبکه
شمال به غربی که از تبریز میگذرد نیز فراهم خواهد
شد.
تبریز محل قرار گرفتن بســیاری از سایتهای مهم
نفتی ،گازی و پتروشیمی کشور است و نقطه آغازین
خط لوله گاز تبریز آنکارا است که قرار است به نقطه
عطفی در جاده  ۲۳۰۰کیلومتری جدید ابریشــم بین
اورومچی (مرکز استان غربی سین جیانگ چین) به
تهران تبدیل شــود .این جاده قزاقستان ،قرقیزستان،
ازبکستان و ترکمنستان را به ایران وصل میکند و از
طریق ترکیه به اروپا میرسد.
چین برای دســتیابی به بازارهای اروپای شرقی
و روســیه باید از ایران بگذرد .دــر حقیقت ،ایران
مهمترین بخش یــک کمربند و یک جاده و دروازه
ورود چین به بازارهای اروپای شرقی و روسیه است.
توافق  ۲۵ســاله میان ایران و چین از یک ســابقه
برخوردار اســت و منحصر به توافق این روزها بر
سر زبانهاســت ،نبوده است .در اوایل دهه ،۲۰۰۰
شرکتهای دولتی چین نیز در صنعت گاز ایران فعال
شده بودند .در ســال  ۱۳۸۳شرکت ساینوپک چین
با یک توافق  ۱۰۰میلیارد دالری  ۲۵ســاله برای تولید و صادرات الانجی
از میادین گازی پارس جنوبی ،با ایران به توافق رســیده بود .در سال ۱۳۸۵
بزرگترین تولیدکننده نفت دریایی چین ،شــرکت ملی نفتفالت قاره چین
( )CNOOCقرارداد  ۱۶میلیارد دالری برای توســعه میدان گازی پارس
شمالی و ساخت تسهیالت الانجی برای صادرات گاز به چین را امضاء کرد.
ســه سال بعد ،شرکت ملی نفت چین ( )CNPCقرارداد  .۷۴میلیارد دالری
برای توســعه فاز  ۱۱پارس جنوبی امضاء کرد و جایگزین شرکت فرانسوی
توتال و شــریک مالزیاییاش پتروناس شد .عالوهبراین ،شرکتهای دولتی
چینی در توســعه بخش پاییندستی ایران نیز وارد شدند .حتی پیش از تشدید
رنج میبرد؛
تحریمها در سال  ،۲۰۱۲بخش پاییندســتی ایران از مشکالتی 
پاالیشــگاههای شازند ،آبادان و بندرعباس همه بهشدت نیاز به تعمیر داشتند.
در ژوئن  ،۲۰۰۹شــرکت ملی نفت ایران سه شرکت بزرگ دولتی چین یعنی
ساینوپک ،شرکت ملی نفت چین و شرکت ملی نفتفالت قاره چین را برای
شرکت در یک پروژه  .۸۴۲میلیارد دالری برای ساخت هفت پاالیشگاه و خط
لوله  ۱۶۰۰کیلومتری ترانس ایران دعوت کرد .در ماه بعد ،کنسرســیومی از
شرکتهای چینی با شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با قراردادی ۲
تا  ۳میلیارد دالری توافق کردند تا ظرفیت پاالیشگاههای آبادان و خلیج فارس
را توسعه دهند.
تجارت وســرمایهگذاری در حوزههــای غیرانرژی نیز بــرای مدتی جزو
بخشهای مهم روابط اقتصادی دوجانبه بود .طی دو دهه گذشــته ،مهندسان
چینی در سراســر ایران پل ،سد ،راهآهن و تونل ساختهاند .شرکتهای چینی
گروه سیتیک ،نوریکو و سیآروی همگی نقش اساسی در ساخت و گسترش
سیستم متروی تهران داشتهاند.
دو شرکت بزرگ کشتیسازی در چین در گسترش ظرفیت حملونقل دریایی
ایران سهیم بودهاند.
سالها پیش هم در سال  ،۱۹۹۹شرکت کشتیسازی صنایع کشتیسازی دالیان
قرارداد  ۳۷۰میلیون دالری با شــرکت ملی نفتکش ایران برای ساخت پنج
دستگاه نفتکش  ۳۰۰هزار تنی امضاء کرده بود .از سال  ،۲۰۱۲شرکت ملی
نفتکش ایران  ۲۰سوپرتانکر نفت خام از شرکت کشتیسازی وایگائوکیائو و
شرکت صنایع کشتیسازی دالیان خریداری کرده است.
اگزیمبانک چین نقش اساســی در تأمین اعتبار این پروژههای کشتیسازی و
همچنین پروژههای موجود در بخشهای راهآهن و برق در ایران داشته است.
در دوره تحریمها نیز ،تجارت ایران از آلمان ،شــریک سنتی ایران و همچنین
سایر مشــتریان بزرگ نفتی ،یعنی کره جنوبی و ژاپن دورتر و به سمت چین
جابهجا شــده بود .البته پیشرفت در روابط چین و ایران مسیر آسانی در پیش
نداشت .در طول دوره تحریمها ،چین سعی در حفظ و حتی ارتقای مشارکت
خود با ایران داشت بدون اینکه به روابطش با آمریکا یا شرکای تجاریاش در
خلیج فارس آسیبی وارد کند .در عمل ،چین برای جلوگیری از تشدید بحران
بر سر برنامه هســتهای ایران تالش میکرد اما ،از فرصتهایی که تنشهای
بهره میبرد.
ارائه میداد ،
غربی با ایران برای منافع سیاسی و اقتصادی چین 
چنانکه اشاره شــد ،در دورههای مختلف همکاریهای بزرگی میان ایران و
چین انجام شــده و توافقات بزرگی هم صــورت پذیرفته که البته در مقاطع
مختلف ،برخی از این قراردادهای بسیار بزرگ ،بهدلیل نداشتن روابط راهبردی
میان دو طرف و قوت قراردادها پیش نرفته است.
این در حالی اســت که در همین مدت عربستان سعودی تالش کرده به چین
بسیار نزدیک شود .تجارت سعودی و چین از  .۸۱میلیارد دالر در سال ۱۹۹۹

به  ۵۰میلیارد دالر در سال  ۲۰۱۷رسید.
پیش از ســال  ۲۰۱۸آرامکو حاضر نبود با شرکتهای خصوصی چینی وارد
معامله شــود و حاضر نبود این معامالت را با ارزی جز دالر تسویه کند ،اما
گســترش نفوذ و افزایش صادرات روســیه به چین و تسویه با یوان رنمینبی
موقعیت عربستان را در بازار چین تضعیف کرد .بهعالوه ،تنها راه برای ارسال
نفت عربســتان سعودی به چین ،انتقال با نفتکش بود که سه هفته یا بیشتر به
طول میانجامد که خط لوله اســپو در روسیه ،مسیری سهلتر و ارزانتر برای
چین ایجاد کرده بود .برای رهبران ســعودی مشخص بود که آنها نمیتوانند
اهداف خود در خاورمیانه یــا در بازارهای جهانی نفت را بدون ایجاد رابطه
جدیدی با چین برآورده کنند؛ حتی اگر این به ضرر اتحاد اســتراتژیک آنها
با آمریکا باشد .سعودی به اولویتگذاری روابط دیپلماتیکش با پکن و یافتن
راههایی برای پیوند یافتن با اهداف توســعهای خود با ابتکار کمربند و جاده
برآمد.
«برنامه همکاریهای جامع جمهوری خلق چین و جمهوری اسالمی ایران» در
سال  ۲۰۱۶است .متن تقریبا با متن انگلیسی که سایت دولت تقریبا چهار سال
پیش منتشر کرد ،هماهنگی دارد اما مفصلتر از آن است:
مشارکت در ایجاد و تجهیز مخازن ذخیره نفت ،گاز و محصوالت پتروشیمی
دو طرف :عرضه پایدار نفت خام به چین ،مشارکت در ساخت و تجهیز مخازن
ذخیرهســازی نفت و افزایش صادرات پتروشیمی به چین تشویق مشارکت
شرکتهای چینی در سرمایهگذاری و تامین مالی طرحهای برق ،انرژی ،آب
و فاضالب تکمیل راهآهن شرق غرب ایران ،و ایجاد راهآهن زیارتی پاکستان،
ایران ،عراق و ســوریه و همینطور راهآهن شمال به جنوب توسعه و ساخت
فرودگاهها ،خرید محصوالت هوایی تولید مشترک ایران و چین توسعه سواحل
مکران؛ توسعه بندر جاسک ،تاسیس شهر صنعتی و ساخت پاالیشگاه و صنایع
پتروشیمی ساخت شهر هوشمند در مکران و تیس تشویق شرکتهای چینی به
سرمایهگذاری در مناطق آزاد ایران از جمله قشم ،اروند و ماکو توسعه بلندمدت
جزایر منتخب با هدف گردشــگری سرمایهگذاری بلندمدت چین در صنعت
پاالیشگاهی در بندر جاسک و ساخت بندر جاسک سرمایهگذاری بلند مدت
در شهرک پتروشیمی چابهار ایجاد منطقه مشترکت فرامرزی در کشور ثالث
طراحی شهرک صنعتی تولید خودرو تشویق سرمایهگذاری در بهرهبرداری از
معادن مس ،سنگ آهن ،فوالد و صنایع آلیاژی توسعه مجتمعهای کشتیسازی
و لوام خانگی سرمایهگذاری در خط متروی  ۱۰کالنشهر ایران مرمت و احیای
بافتهای تاریخی همکاری در زمینه فناوری و ارتباطات راه دور ،توسعه نسل
پنجم ارتباطات از راه دور ،پروژه مشــترک توسعه و تقویت زیرساختهای
اطالعاتی و ارتباطاتی ،موتور جستوجوگر ،پست الکترونیک و پیامرسانهای
اجتماعی همکاری نظامی امنیتی دوجانبه؛ تبادل تجربیات نظامی و رزمایش
مشترک همکاری سیاسی در مجامع ،سازمانها و نهادهای منطقهای و بینالمللی
تشویق به سرمایهگذاری در کشاورزی ،شیالت و آبخیزداری سرمایهگذاری
در حوزه آموزش و تبادل دانشجو سرمایهگذاری و توسعه بخش بهداشت و
درمان نشریه پترولیوم اکونومیست چاپ لندن که رسانهای تحلیلی در حوزه
انرژی اســت در شهریور ماه سال گذشته به نقل از منابع آگاه در ایران نوشت
قرار است چین  ۲۸۰میلیارد دالر در صنایع نفت و گاز و  ۱۲۰میلیارد دالر در
صنعت حمل و نقل ایران سرمایهگذاری کند.
به نوشته این نشریه ،این سرمایهگذاری همراه با تخفیف در خرید نفت است،
در اجرای طرحهای توسعه به چین اولویت میدهد و امکان حضور پنج هزار
نیروی امنیتی چین در خاک ایران را فراهم میکند.
بر اساس این گزارش که با تکذیب

محمــد جواد ظریف همراه شــد ،چین در خرید نفــت ،گاز و محصوالت
پتروشیمی از تخفیفی تا  ۳۲درصد برخوردار میشود و دو سال حق دیرکرد
در پرداخت را خواهد داشت.
در قبال این امتیازها ،دولت جمهوری اسالمی ایران امیدوار است رابطهاش را
با متحد سیاسی خود که از طرفهای امضای توافق هستهای محسوب میشود
حفظ و تقویت کند ،به توســعه میادین نفت و گاز خود سرعت بخشد و در
نهایت در دوران تحریم ،صادرات نفت را افزایش دهد.
با وجود مناقشــات جدیدی که چین با آمریکا دــارد و با وجود برخی رفتار
مستقلتر جدید سیاســی چین مانند وتوی قطعنامههای مورد نظر آمریکا در
شورای امنیت سازمان ملل علیه سوریه و با وجود موضع چین در حمایت از
برجام که البته بیشتر به هویت برجام و موضع مشترک چین با پنج عضو دیگر
برجام مربوط میشــود و صرف نظر از محتوای سند همکاریهای  ۲۵ساله،
چین به دنبال منافع اقتصادی و سیاســی و نظامی خویش است و جمهوری
اسالمی ایران در مقابل چین موضع بسیار ضعیف دارد و از سر درماندگی این
سند را امضاء کرده است.
ادامه مطلب در شماره بعد
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حکایات بازار بین الخبرین

اومدم جواب ایشونو بدم که رفیق دومی گفت :ببین داداش ما آریایی ها خیلی قدیم تر اومدیم ایران رو تشکیل دادیم و
قرن نو مبارک!
ساکن شدیم ،االن در آستانه سال  ۷۰۴۳میترایی آریایی هستیم!
شب عید داشتم با یکی از دوستان اختالط می کردم ،گفتم :فالنی قرن نوتون مبارک! گفت :قرن ما هنوز نرسیده!
دیگه قاطی کردم و بلند سر جفتشون داد زدم :اصن حاال که اینجوریه موقعی که اجداد ما توی سیبری بودن و هنوز طرف
گفتم :یعنی چی؟
ایران نیومده بودن ما تاریخ داشتیم! االن شب عید سال  ۱۴۱۰۰اهورایی هستش و قرن صد و چهل و یکمتون مبارک! …
گفت ۱۴۰۰ :خورشیدی هجریه و ربطی به من ایرانی نداره!
تا اومدم یه چیزی بگم ،یه رفیق دیگه مون که وســطای بحث رســیده بود ،پرسید :داداش راست میگه دیگه ،تاریخ ما چند دقیقه بعد:
شاهنشاهیه ،االنم آغاز سال  ۲۵۸۰شاهنشاهی هخامنشیه و هنوز قرن  ۲۶شاهنشاهی شروع نشده ،یه سی سالی مونده هنوز! شهروند ایرانشهر در حال نوشتن این مباحثه برای شما … رفیق اولی در حال الیک کردن پست های خامنه ای ،روحانی
تا اومدم به این رفیقمون جواب بدم ،رفیق اولی گفت :نه خیرم ،تقویم ما ایرانیا شاهنشــاهی نیست ،ما خیلی قبل تر از و ظریف توی اینستاگرام و توییتر … حاج آقا رفیق دومی در حال وضو گرفتن برای نماز …
چند دقیقه بعدتر:
کوروش بزرگ ،زرتشتی بودیم ،االن شب عید  ۳۷۵۹زرتشتیه!
شهروند ایرانشهر در حال فرستادن تبریک سال نو خورشیدی برای دوستان بدون ذکر عدد سال!

جوک های برگزیده بازار بین الخبرین:

اوضاع کشور جوری شده که دیگه وقتی همو دیدیم بجای چخبر باید بگیم حاجی زلزله جدید چی اومده!
*********
یه دوره زجر آوری هم بود ملت تو کلمات عدد میذاشتن .مثال  at3بجای عطسه .خوشبختانه از اون بحران جون سالم به
در بردیم.
*********
راننده تاکسی گفت در ظاهرا بسته نشده گفتم ظاهر مهم نیست ،مهم باطنه! یهو پیچید توو فرعی ،فکر کنم مسیر بهتری به
ذهنش رسیده!
*********
چراغای تیبا رو عوض کنیم؟ اووف عجب ماشینی میشه!
(مهندسین سایپا در حال طراحی ساینا)
*********
نسل اینایی که عکس بچه هاشونو میفرستادن صفحه اول مجله ها چاپ شه منقرض نشده فقط منتقل شدن اینستا هی نظر
سنجی میزارن!
*********
مسیج داده حاجی بیا بیرون ببینمت انگار زیر میز قایم شدم!
*********
هموطن ،تو اگر بنشینی ،من اگر بنشینم ،او اگر بنشید ،ما اگر بنشینیم ،خب جا کمه المصب همه جا نمی شیم که ،یه نفر
پاشه وایسته حداقل!
*
******** 
آخرم معلوم میشه نیمه گمشده مون بین ریکوئستای اینستاگراممون بود و ما چون نمیشناختیمش ،اکسپت نکردیم!
*
******** 
مورد داشتیم طرف رفته صحرا از روی خر افتاده صورتش بخیه خورده به هر کی میرسیده میگفته پول پارتی بودم کنار
استخر ُسر خوردم!
*********
شکسپیر میگه :هر وقت زنت گریه میکنه میخواد خرت کنه و هر وقت که میخنده مطمئن باش خرت کرده! واسه خودش
فیلسوفیه هاااا
*********
یه دوره زجر آوری هم بود ملت تو کلمات عدد میذاشتن .مثال  at3بجای عطسه .خوشبختانه از اون بحران جون سالم
به در بردیم!

یه زلزله کرمان میاد یکی کرمانشاه  ،کل کل راه انداختن با هم !!!
*********
داداش دوستمو بعد از چند سال دیدم … از زندگیش پرسیدم و اینکه ازدواج کرده یا نه؛ گفت آره؛ پرسیدم با کی؟! گفت
ویشکا آسایش رو می شناسی؟ ذوق زده گفتم آره؛ گفت من با خواهرش ازدواج کردم؛ اسمش هست هیچگاه آسایش!
*********
مخصوص آقایان متأهل:
یکبار فیلم عروسیتو برعکس نگاه کن ،خیلی بهت حال میده .یه شام مفصل میخورید ،بزن و برقص .زنت حلقه و طالهاشو
در میاره میده بهت ،از ماشین پیاده میشه ،میره خونه باباش!!!
*********
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩــﻭﺳﺘﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ :ﺗﻮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻨﯽ! ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯽ ﺷﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ  :ﺗﻮ ﭼﯿﺰ ﻣﻨﻢ ﻧﯿﺴﺘﯽ!!! ﺗﻤﻮﻡ ﻣﯿﺸﻪ  . . .ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺪﻭﻧﯿﺪ
ﮐﻪ ﭼﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﺍﻭﻝ ﺁﺧﺮ ﺩﺍﺭﻩ!
*********
معده دخترها بعد از شب عید :یه قاچ هندونه ،نصف انار ،صد گرم تخمه ،نصف موز ،نصف استکان چایی ،نصف نصف
بشقاب شام ،نصف ژله ،نصف شیرینی! حاال معده پسرها :دو تا هندونه کامل!  ۵عدد انار!  ۲کیلو تخمه! شش عدد موز! یه
سماور چایی! یه مرغ کامل! به اضافه کلی چیز دیگه! جالب اینجاست که بعد از عید دخترا میگن امسال زیادروی کردم.
رژییمم شکست! ولی پسرا میگن جمعیت زیاد بود روم نشد چیزی بخورم!!!
زلزله هم کرمان و کرمانشــاه رو با هم اشتباه میگیره! یه بار اینو میزنه میگه نه این نبود اون یکی رو میزنه میگه فک کنم
اشتباه زدم باز قبلی رو میزنه!!!
*********
 ۹۰درصد عکســایی که دخترا بعنوان عکس بدون آرایش بهتون غالب میکنن یه ته آرایش یا ادیت عکســی داره که
خوشبختانه شما متوجه نمیشید!
*********
ف میگه نمیتونم ما تا لفظش رو بیای م طرف استارت رابطه بعدیو زده!
اون قمیشیه که الکیبگه جدا شیم طر 
*********
ولی جدی اگه میخواین قربون صدقه ی کسی برین گیلکی یاد بگیرین یه بالمیسر میگی دل سنگ آب میشه تی جانه رِ
بیمیرم که دیگه اصن کوالک میکنه!
*********
نوشته «با پول یک بسته سیگار چه چیزهای بهتری میشه خرید؟» باور کنید با پول یک بسته سیگار هیچ چیزی بهتر از یک
بسته سیگار نمیشه خرید!

از شبکه های اجتماعی:

در کانون خبر:

مهاجرت کوسه های سفید به
کرانه های مالیبو و سانتاباربارا

دوربینهای فیلمبرداری پهبادهای کوچک ،به ثبت حضور
کوسههای ســفید رنگ در کرانههای ساحلی کالیفرنیا
پرداختند و این نشانه مهاجرت این کوسهها از بخش سن
دیه گو در اقیانوس آرام به سوی کرانههای مالیبو و سانتا
باربارا در اقیانوس آرام میباشد.
این فیلمبرداریها که برای پژوهشگران رشته بیولوژی در
زمینه آبزیان به ویژه کوسه ها که در دانشگاه النگ بیچ به
تحقیق میپردازند بسیار پراهمیت و دقیق است و بنابر گفته
پروفسور کریستوفر لو  ،دقت تصاویر و فیلم های گرفته
شده با این پهبادها بینظیر است .تصاویری که در گذشته
آن را ندیدهایم .دانشمندان با تصاویر ماهوارهای ،حرکت
این کوســه ها را در ابهای اقیانوس ارام بین  Bajaتا
هاوایی در گذر  ۸ماه از سال نظاره کردهاند که چگونه این
کوسهها به مهاجرت می پردازند.

قانون تجاوز همسر به همسر کنار گذاشته شد
تالش قانونگــذاران کالیفرنیا برای پایان دادن به تفاوت
قانونی تجاوز همسر به همسر با دیگر اشکال تجاوز جنسی
به یکسال دیگر موکول شد.
در مجلس نمایندگان کالیفرنیا  ۲الیحه ارائه شــده ود که
میتوانســت این اســتثنا را به پایان برساند ،پدیدهای که
قانون گذاران ان را تمایز دوران باســتانی در مورد تجاوز
خواندهاند .ایاالت کالیفرنیا ،یکی از  ۱۱ایالتی است که بین
تجاوز همســر به هسر و تجاوز از سوی دیگر تمایز قائل
است و تجاوز همسر را قابل مجاز است ارزیابی نمیکند.
قانون گذاران میگویند واژه نه همیشــه نه است و فرقی
نمیکند که به چه کسی گفته میشود.
کمیته قانونی بررسی الیحهها ،به سبب این که متممی برای
قانون موجود ممکن است ارائه شــود ۲ ،الیحه را برای
بررسی طرح نکرده و آن را برای سال آینده موکول نموده
است.
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مقاله:

نویسنده :آزاده

چگونه می توان از فساد در
تمرکز قدرت جلوگیری کرد؟

در حقیقت این دانشمندان علوم اجتماعی نیستند که در خوابند بلکه این رهبران کشورهای کنترل شده توسط یک
رهبر فردی هستند که در خوابند وموجب عقب افتادگی و بیچارگی مردم این کشور ها می شوند.
حقیقت اینســت که دانشــمندان علوم اجتماعی  ،اقتصادی و فرهنگی جاه طلب و زور گو نیستند و فقط به فکر
پیشــرفت علم و خوشبختی بشر هستند ،اما در رژیم هایی که رهبری و قدرت تصمیم گیری به عهده یک نفر در
راس هست ،آن رهبر اصوال و معموال نمی تواند گوش شنوا و هوش و درایت کافی را برای درک نصیحت های
دانشمندان و کاربرد آنها در سطح مملکت داشته باشد  ،زیرا قدرتمندان اصوال خود شیفته هستند و فکر می کنند
که از همه دانشمندان بهتر می توانند فکر کرده و عمل کنند .در حکومت هایی که قدرت تصمیم گیری در گروی
رهبری یک فرد در راس مملکت اســت  ،زندگی و سرنوشت آن ملت بدون هیچ تردیدی فاجعه آمیز می گردد.
قدرت متمرکز عامل فسادســت چون مانع گسترش خرد اجتماعی توسط دانشمندان روشنفکر می شود .رهبری
متمرکز در وجود یک فرد و تکرار روزمره فرمان های مطلق دادن او به دیگران  ،یک رهبر مقتدر مانند محمد رضا
شاه را به جایی رساند که توهم “داناترین” بودن را در ذهن او پرورش داد تا جایی که اصوال اهمیتی به توصیه
های دانشمندان علوم اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی نمی داد .اگر محمد رضا شاه به توصیه و اخطار دانشمندانی
مانند احمد کسروی گوش فرا داده بود و تاریخ راستین ایران با شرح وقایع حمله اعراب به ایران را در بطن دستور
آموزش و پرورش در سراسر مملکت و به خصوص توسط سپاه دانش قرار می داد ،ریشه خرافات مذهبی به مرور
زمان و در طی حکومت  ۳۷ساله او از جا بر کنده می شد .به همین دلیل سپردن تمام تصمیمات مهم مملکت در
دست یک فرد بسیار خطرناک است .کشور هایی که متوجه خطر تمرکز قدرت و فساد ناشی از آن شده اند ،نوع
حکومت را بر پایه ســه قدرت مجزا از هم نهاده اند .در این نوع کشورها سه قوه قضاییه ،مجریه و مقننه جدا از
یکدیگر برای اداره امور مربوط به مملکت تصمیم می گیرند و عمل می کنند و هر قوه وظیفه دارد که اعمال دو
قوه دیگر را نظارت کند و به این ترتیب از تمرکز قدرت و فساد تا درجه نسبتا باالیی جلوگیری می شود .به این
نوع نظارت ها برای عدم تمرکز قدرت در قوه های سه گانه به انگلیسی  checks and balancesگفته می شود.
 checksبه معنای مواظب و مراقب بودن هر
قوه برای تصویب یا اجرایی کردن مواد توسط دو قوه دیگرست که اگر هر موردی موجب تخلف یا کوتاهی یا
اشتباهی توسط یک قوه رخ بدهد ,دو قوه دیگر حق تصحیح و یا رد کردن را داشته باشند .این موجب می شود
که از تمرکز قدرت جلوگیری شود و تعادلی در پخش قدرت بین این سه قوه به وجود بیایدکه  balancesنامیده
می شود.

از مجموعه دکتر مقدم
در یکی از مدارس ،دور افتاده یاسوج معلمی دچار مشکل شد و موقتا برای یک ماه معلم جایگزینی بجای
او شروع به تدریس کرد .این معلم جایگزین در یکی از کالسها سوالی از دانش آموزی کرد که او نتوانست
جواب دهد ،بقیه دانش آموزان شروع به خندیدن و او را مسخره می کردند.
توسط هم کالسی هایش
همواره
متوجه شد که این دانش آموز از اعتماد بنفس پایینی برخوردار است و
مع ّلم ّ
ّ
مورد تمسخر قرار می گیرد.
ّ
زنگ آخر فرا رسید و وقتی دانش آموزان از کالس خارج شدند ،معلم آن دانش آموز را فرا خواند و به او
برگه ای داد که بیتی شعر روی آن نوشته شده بود و از او خواست همان طور که نام خود را حفظ کرده ،آن
بیت شعر را حفظ کند و با هیچ کس در مورد این موضوع صحبت نکند.
بچه ها
از
و
کرد
پاک
را
شعر
بیت
آن
در روز دوم مع ّلم همان بیت شــعر را روی تخته نوشت و به سرعت
ّ
خواست هر کس در آن زمان کوتاه توانسته شعر را حفظ کند ،دستش را باال ببرد.
هیچ کدام از دانش آموزان نتوانسته بود حفظ کند.
بچه ها
تمسخر
مورد
که
بود
دیروزی
آموز
دانش
همان
خواند
تنها کسی که دست خود را باال برد و شعر را
ّ
بود.
بچه ها از این که او توانسته در این فرصت کوتاه شعر را حفظ کند مات و مبهوت شدند.
ّ
مع ّلم خواست برای او کف بزنند و تشویقش کنند.
بچه ها می خواست تشویقش کنند
در طول این یک ماه ،مع ّلم جدید هر روز همین کار را تکرار می کرد و از ّ
و او را مورد لطف و محبّت قرار می داد.
کم کم نگاه همکالسی ها نسبت به آن دانش آموز تغییر کرد.
دیگر کسی او را مسخره نمی کرد.
آن دانش آموز خود نیز دارای اعتماد به نفس شد و احساس کرد دیگر آن شخصی که همواره مع ّلم سابقش
ِ
خوب برتر
« ِخنگ « می نامید ،نیست .پس دانش آموز تمام تالش خود را می کرد که همواره آن احساس
بودن و باهوش بودن و ارزشمند بودن در نظر دیگران را حفظ کند.
آن سال با مع ّدلی خوب قبول شد.
به کالس های باالتر رفت.
در کنکور شرکت کرد و وارد دانشگاه شد.
مدرک دکترای فوق تخصص پزشکی خود را گرفت و هم اکنون پدر پیوند کبد جهان است که در بیمارستان
ابن سینای شیراز شهر صدرا صدها پیوند کبد انجام داده است.
ّ
این قصه را *دکتر ملک حســینی* در کتاب زندگانی خود و برای قدردانی از آن معلم که با یک حرکت
هوشمندانه مسیر زندگی او را عوض نمود ،در صفحه اینستاگرامش نوشته؛ انسان ها دو نوعند:
نوع ا ّول کلید خیر هستند.دستت را می گیرند و در بهتر شدنت کمک کرده و به تو احساس ارزشمند بودن
می دهند
ِ
شکست شخص ،حس بی ارزشی و بدشانس بودن را به او
نوع دوم انســان هایی هستند که با دیدن ا ّولین
منتقل می کنند.
این دانش آموز میتوانست قربانی نوع دوم این انسان ها بشود که بخت با او یار بود.
و آن معلم کســی نبود جز *محمد بهمن بیگی*  ،ابر مردی بزرگ که چون ستاره ای در دل شبهای سیاه
روزگاران درخشید و معجزه کرد* .استاد بهمن بیگی* نویسنده ای چیره دست با ذهنی خالق و مدیری الیق
بود و نشان داد که اگر اراده باشد میتوان مردمی را از فرش به عرش رساند که نمونه آن دکتر ملک حسینی
است.
روانش شاد و یادش گرامی.
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حق کشی کردن در «حق خود»
بررسی در مورد عوامل باز دارنده ای که باعث می شود که انسان از حق خود آگاهانه و یا نا آگاهانه بگذرد ،می تواند یک
انتقاد سازنده برای ریشه یابی در عدم موفقیت انسان در زمینه رسیدنش به حق خود باشد .در این بررسی پنج عامل مهم که
انسان را به بن بست «حق کشی کردن در حق خود» قرار می دهد ،اشاره می شود.
-۱عامل بازدارنده اول -اعتقاد به قسمتو سرنوشت:
هنگامیکه هر گونه حق کشی در مورد انسان هایی می شود که به قسمت و سرنوشت اعتقاد دارند ،آنها با نوع تفکر خود در
مورد اینکه حتما سرنوشت آنها اینطور رقم خورده است ،دست از هر گونه تفکر برای حل مشکالتشان می کشند .این به
معنای نابود کردن هر گونه امیدی برای تغییر در آینده و سرنوشت است .هنگامیکه یک انسان توانا ،عاقل و باهوش متوجه
می شود که آنچه که حق حیاتی اوست ،از او گرفته شده است ،به دنبال چاره اندیشی می گردد .او نه تنها از تمام توان ذهنی
و معلومات خود برای گرفتن حقش استفاده می کند بلکه سعی می کند از بهترین منابع علمی کمک بگیرد تا علت اصلی
این حق کشی را از تمام جوانب اجتماعی ،اقتصادی ،روانشناسی ،فرهنگی ،تاریخی ،عقیدتی و مذهبی بررسی کند تا بتواند
بهترین راه حل ها را برای از بین بردن این حق کشی ها در نظر بگیرد.
-۲عامل باز دارنده دوم-ترس
انسانهایی که از حق خود به خاطر ترس های مختلف می گذرند ،باید بیاموزند که چگونه به ترس های خود غلبه کنند.
علت ترس از حق خواهی و حق گرفتن می تواند ترس از شکست به هنگام حق خواهی باشد .هر اندازه حقی که پایمال
شده است بزرگتر و مهم تر و حیاتی تر باشد ،ترس از شکست برای دست یافتن به حق هم می تواند بیشتر باشد .طبیعت
انسان در حفظ بقای خویش است و هنگامیکه حق انسانی پایمال می شود ،او سعی می کند تا درجه ای از حق خود دفاع
کند ،که خطر مالی و یا جانی و یا حیثیتی متوجه ا و نشود .در اینجا این پرسش برای هر انسانی که حقش پایمال شده است
پیش می آید که کدام کفه ترازو سنگین ترست .آیا میزان زیان های روحی  ،جسمی و مالی به انسان از طریق حق کشی
اولیه به حدی رســیده است که او تالشــی برای گرفتن حق خود بکند؟ آیا زندگی او از نظر مالی و یا جانی و یا حیثیتی
در خطر بیشتری قرار میگیرد؟ این سوال ها به میزان دید باز انسانها نسبت به محتوای زندگی است .انسانهایی که مفهوم
زندگی برایشان فقط و فقط در حدی است که با تمام حق کشی ها فقط بتوانند به هر قیمتی زنده بمانند حتی اگر تمام اصول
فرهنگیو مخصوصا اخالقی  ،حقوقی ،اجتماعی و اقتصادی آنها زیر پا گذاشــته شده باشد ،همه حق کشی ها را با تمام
خواری و ذلت آن تحمل می کنند .این افراد تنها کاری که می کنند با تکرار مکرر شکایت از حق کشی ها انتظار این را می
کشند که یا کسی که حقشان را خورده است  ،مثال به سر عقل بیاید و یا پشیمان شود و یا توبه کند .ولی تجربه و گذشته
ها نشان داده است که انسان زورگو نه به سر عقل می آید ،نه پشیمان می شود و نه توبه می کند .عده ای از آنهایی که به
حقوقشان تجاوز می شود  ،با شکایت کردن به افرادی که حق آنها هم خورده شده است و یا با افشا گری اعمال کسانی که
حقشان را خورده اند ،و یا با شکایت بردن به منابعی که به هیچ وجه قدرت اجرایی ندارند ،انتظار برای سالهای طوالنی
را می کشند تا شاید تغییری در روش افرادی که حقشان را پایمال کرده اند  ،مشاهده کنند .غافل از اینکه نه افشاگری و نه
شکایت کردن به این و یا آن مرجع هیچ دردی را دوا نمی کند .حقیقت این است که افرادی که حق کشی می کنند نه از
اعمال خود درست عبرت می گیرند ،نه به سر عقل می آیند ،نه هیچ احساس شرم و خجالت و یا گناه در مورد حق کشی
های خود دارند .افرادی که حق کشی می کنند اگر کوچکترین عقل و اخالق را داشتند هرگز حق دیگری را از همان ابتدا
پایمال نمی کردند.
-۳عامل باز دارنده سوم -عدم اعتما د به نفس-
متاسفانه به دلیل تربیت های نادرست خانوادگی و اجتماعی و فرهنگی و به خصوص مذهبی افراد بسیاری از ابتدای طفولیت
شتشوی مغزی می شوند که آنها از عهده مشکالتی که بر سر راهشان قرار می گیرد بر نمی آیند و فقط باید با دعا و یا توسل
به جنبل و جادو رفع مشکالت را بکنند .دیگر اینکه از کودکی به آنها آموزش داده می شود که هر کس که حق آنها را
بخورد ،به انتقام الهی دچار خواهد شد و یا در روز قیامت به سزای اعمال خود خواهد رسید و این طرز فکر موجب می شود
که فرد موضوع «حق گرفتن توسط خویش» را امری غیر ضروری بیابد .یکی از این شیوه های انحراف از اعتماد به نفس،
متوسل شدن به عرفان است که موجب می شود تا انسان با وهم و خیال تصور بکند که به منبعی خارج از وجود خود و به
گونه ای با تجربه خاص فردی خویش ارتباط بر قرار می کند که به وسیله آن آرامش پیدا کرده و مشکالت او رفع خواهند
شد .این در صورتی است که علم ثابت کرده است که ترشح موادی مانند سرتونین در مغز انسان است که باعث آرامش و
شادی انسان می شود و برای رسیدن به این آرامش و شادی می توان از ورزش های متناسب استفاده کرد.
علم عصر ما ثابت کرده است که هیچ کدام از مشکالت بزرگ بشری بر اثر دعا و جادو و جنبل حل نشده اند و برای حل
هر مشکلی اعم از کشف دارو برای بیماری ها ،اختراعات بی شمار همانند چگونگی سفر به فضا و به اعماق اقیانوسها ،و
انتقال صدا و تصویر به نقاط بسیار دور  ،متخصصین آن رشته های علمی بیشترین تالش ها را با تحمل تمام سختی هایش
کرده اند تا به نتیجه دلخواه رسیده اند .شیوه توسل به دعا و جادو و جنبل برای حل هر مشکلی که بر اثر حق کشی ها به
آنها وارد می شود ،و همچنین امید به روز قیامت و انتقام الهی انسانها را از اعتماد به شخص خود برای گرفتن حقشان باز
می دارد و آنها را دچار فلج فکری برای چاره جویی جدی و عملی برای رفع حق کشی از خود می نماید.
 -۴عامل باز دارنده چهارم عدم احساس مسئوليت فردی و اجتماعی است .هر فردی که مستقیم و یا غیر مستقیم مورد حق
کشی واقع شده است ،خود را موظف به این نمی داند که برای رفع آن حق کشی قدمی بر دارد .این گونه اشخاص همیشه
با حالتی حق به جانب ،طوری رفتار می کنند که این وظیفه دیگران اســت که از حق آنها دفاع کنند و آنها آنقدر سرگرم
مشکالت روزمره خود هستند ،که فرصت دفاع از حق خود را ندارند!
 -۵عامل باز دارنده پنجم -احساس عدم اعتماد در سطح جامعه
در اغلب جوامع و به خصوص در جوامعی که دیکتاتوری در سطوح مختلف اعم از سطح رهبری گرفته تا سطوح مختلف
امور مملکتی و یا امور خانوادگی نهادینه شــده است  ،افرادی دورو ،خبر چین ،متقلب ،بیرحم و خشن و بدون هیچگونه
احساس مسئوليت های اخالقی یافت می شوند که باعث می شوند احساسی از نا امیدی و عدم اعتماد و اطمینان برای باز
خواهی حق در جامعه گســترش پیدا کند .کار این خود فروشان اخالقی این است که با توسل به هر حیله ای جو «عدم
اعتماد» را در سطح جامعه باال ببرند .عده ای از این خودفروشان اخالقی به علت اعتقادات نادرست و خطرناک خود قدم
در این راه گذاشته اند و عده ای دیگر به علت دریافت پول هنگفتی که از اربابان حق کش خود دریافت می کنند حاضرند
که دست به هر عمل کثیفی بزنند .این افراد سعی می کنند که با تبلیغات ساختگی و جعلی و مستمر خود جنبه ای انسانی
و قانونی به تمام حق کشی ها بدهند .بیشترین هدف آنها انسان های نا آگاهی هستند که در دام هر یک از عوامل باز دارنده
شماره یک تا چهار افتاده اند .آنها نقش خود را به صورتی بسیار حرفه ای بازی می کنند چنانچه که بسیاری از مردم از همه
جا بی خبر دروغ های شبانه روزی آنها را به سادگی باور می کنند و بدین وسیله در «بن بست حق کشی کردن در حق
خود» گرفتار می شوند .حق وقتی قابل گرفتن است که فرد فرد افراد یک جامعه احساس
مسئوليت های اخالقی خود را در مقابل خواست ه های به حق خود داشته باشند و به مسئوليت های خود در این زمینه ها
عمل کنند.

نویسنده :آزاده

در کانون خبر:

لوس آنجلس کانتی و سن فرانسیسکو کانتی
وارد رنگ بندی زرد شدند

لوس آنجلس کانتی و سن فرانسیسکو کانتی وارد رنگ
بندی زرد شدند و گر چه سن فرانسیسکو کانتی بار دوم
است که وارد رنگ بندی زرد میشود و در پاییز گذشته
وارد مرحله زرد شــده بود و با موج دوم کرونا بار دیگر
به رنگ قرمز بازگشت .ارنج کانتی نیز فاصله چندانی با
مرحله رنگ زرد ندارد.
گرچه شهر پاسادنا از شهرهای لوس انجلس کانتی است
ولی به سبب داشــتن اداره بهداشت عمومی مستقل ،از
همین بامداد امروز از محدودیتها کاسته است.
در مرحله رنگ بندــی زرد ،گنجایش پارکها ،موزهها،
سینماها ،مراکز ورزشی ،کنفرانسها ،پارکهای تفریحی
شــهرها ،بارها و رستورانها ،افزوده میشود و میتوانند
پذیرای افراد بیشتری باشند.
سوناها و حمامهای بخار نیز در ردهبندی زرد باز خواهند
بود .بنابر راهکار اداره بهداشــت عمومی لوس آنجلس
کانتی ،پوشــیدن ماسک و فاصله اجتماعی  ۶فوت هنوز
ادامه خواهد داشت و یک ضرورت اجرایی است.

کاهش شمار بستری شدگان
کالیفرنیا و کاهش مبتالیان

ایالت کالیفرنیا روز سه شــنبه را با  ۸۶نفر مرگ و میر و
 ۲۹۲۷نفر مبتال با  ۴۷/۹درصد واکسینه شده به پایان برد.
آمار یک هفتهای برای هر یکصد هزار نفر جمعیت کانتی
 Siskiyouرا در باالی جدول ،ســن دیه گو کانتی را در

رده  ،۲۶سن برناردینو  ،۴۰ریورساید  ،۴۴لوس آنجلس
 ،۴۷سن فرانسیسکو  ۴۵و ارنج کانتی را در  ۵۳قرار داده
است.
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در کانون خبر:

نارضایتی قانونگذاران از  EDDو
فشار بر گوین نیوسام

با افزایــش عقبافتادگی در پروندههای پرداخت حقوق
بیکاری در  EDDکالیفرنیا ،قانونگذاران تقاضای رسیدگی
بیشتر از سوی گوین نیوســام نمودند و خواستار ایجاد
ادارهای دیگر شدند.
در نشست کمیته بودجه مجلس نمایندگان در یک بیانیه دو
حزبی ،قانونگذاران به فرماندار نوشتهاند که این شرایط که
بیش از یکسال به درازا انجامیده ،بیکاران را عصبی نموده
اســت و ما ناراضی از عملکرد  EDDهستیم و هیچگونه
پیشرفتی تاکنون نشده است.
گرچه سال مالی ایالت کالیفرنیا از اول جوالی  ۲۰۲۱آغاز
میشود و گوین نیوسام در آن وعده حقوق و درآمد بیشتر و
شغلهای بیشتر را داده است لیکن این نمیتواند پاسخگوی

شمار باالی بیکاران و دوران انتظار برای دریافت چکهای

حقوق بیکاری باشد.

تقاضای برکناری شهردار هانتینگتون بیچ
برای دریافت حقوق بیکاری
تیتو اورتیز  ،شــهردار هانتینگتون بیچ به سبب تقاضای در جون  ،۲۰۲۰مبلغ  ۳۲۲۹۲دالر از دولت فدرال کمک
دریافت حقوق بیکاری از  EDDممکن است نه تنها شغل مالی  PPPدریافت نموده اســت که به صاحبان مشاغل
خود را از دست بدهد ،بلکه شورای شهر ممکن است او برای پرداخت چک حقوق کارمندان برای پیشــگیری از
اخراج اهدا شده است.
را از عضویت در شورا نیز برکنار کند.
او دــر  ۲۲فوریه  ۲۰۲۱تقاضای حقوق بیکاری نموده و
تاریخ اخرین روز کار را نیز  ۷دسامبر  ۲۰۲۰عنوان نموده
است در حالی که این روز همان روز سوگند خوردن او
برای عضویت در شورای شهر است .او بازگشت به کار
خود را  ۹فوریه  ۲۰۲۱ثبت نموده است و افزوده است که
به سبب  19-Covidنیمه وقت کار میکند تا بتواند حقوق
بیکاری دریافت نماید.
او که مالک  ۲شغل خصوصی نیز هست ،از دولت فدرال

 5میلیون دالر برای دفاع از مهاجران غیر قانونی
هیئت مدیره ناظران ســن دیه گو کانتی ،در نشست خود ناگفته نماند که به سبب نبودن برنامه و بودجه ،اگر چنین
تصمیم گرفت که ۵میلیارد دالر برای دفاع از حقوق مهاجران برنامه ای به کار نمی افتاد ،مهاجران زندانی به سبب نداشتن
که دستگیر شده و در زندان  Otay Mesaهستند به وکال وکیل باید در نوبت پرونده خود ماهها در انتظار میماندند و
باید خودشان از خودشان بدون وکیل دفاع میکردند.
بپردازد
این طرح آزمایشی یکساله با رای  ۳-۲به تصویب رسیده و
برای مهاجران وکیل رایگان تهیه خواهد کرد که برای آزادی
آنان از بازداشــتگاه تالش نمایند و گزارش خود را هر ۹۰
روز یکبار از پیشرفت کار به هیئت مدیره ناظران کانتی بدهد.
گروه های دفــاع از حقوق مهاجران که زیر نظر یک بنیاد
غیرانتفاعی هستند نیز در مشارکت با کانتی به تالش خود
ادامه خواهند داد.
این تالش همانند تالشی است که برای مهاجران در  ۴۰شهر
دیگر آمریکا نیز به راه افتاده و ادامه دارد.

کنسرت شعرخوانی و موسیقی آوازی بانوان ایرانی
گروه موسیقی کالج اسکریپز شهر کالرمونت یک کنسرت اسکریپز و با حمایت بنیاد هنرهای نمایشی ماریان و چارلز
موسیقی آوازی برگرفته از آثار موسیقی سنتی را با اجرای هولمز ،انجمن آهنگسازان زن ایرانی ( )IFCAو Voices
آهنگسازان و شاعران زن ایرانی در سراسر جهان برگزار می .of the Pearl
کند .این برنامه با آهنگسازی آیدا شیرازی و آهنگ هایی از
نیلوفر نوربخش ،نیلوفر ایروانی ،پریسا ثابت و بهار طاهری
به همراه شعرخوانی شعله ولپ شاعره و نمایش نامه نویس
برگزار می گردد.
این برنامه به صورت زنده توســط نوازندگان سرشناس
موسیقی سنتی اجرا شــده و از طریق برنامه Zoomcast
ضبط می گردد .همچنین مقدمه زنده ای از اجراهای ضبط
شده توسط آهنگسازان و نوازندگان ،گفتگوی زنده و جلسه
پرسش و پاسخ با شرکت مخاطبین بر روی برنامه زوم در
نظر گرفته شده است .تاریخ برگزاری برنامه روز هشتم می
از ساعت  18:30تا  20:00می باشد و شرکت برای عموم
رایگان است.
این کنســرت تولید مشترکی است با گروه موسیقی کالج
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 7می تا  13می (  17اردیبهشت تا  23اردیبهشت )

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
 1309خورشیدی ( 1930میالدی)
جمعه  17اردیبهشت  7می
ِ
هنرپیشگی سینما ،توسط اوانس اوگانیانس
تأسیس مدرس ه
 1389خورشیدی ( 2010میالدی)
 1329خورشیدی (1950میالدی)
فــرزاد کمانگر فعال حقوق بشــر ،فعال محیط زیســت،
انتقال جسد رضاشاه به تهران و دفن در مقبره شهر ری
روزنامهنگار و فعــال صنفی ،و معلم کرد ایرانی بود که به
 1370خورشیدی( 1991میالدی)
جرم عضویت و همکاری با پژاک در بیدادگاههای جمهوری
درگذشت مهرداد اوستا شاعر و ادیب معاصر
اسالمی به اعدام محکوم شد و در زندان اوین به دار آویخته
 1385خورشیدی ( 2006میالدی)
درگذشت حسن شــهباز پژوهشگر ،شد
نویســنده ،مترجم و ناشر فصلنامه ره
آورد بر اثر سكته قلبی در بیمارستانی سه شنبه  21اردیبهشت  11می
در لوس آنجلس.
 1331خورشیدی ( 1952میالدی)
آثار حسن شهباز در شرکت کتاب در
زادروز شهره آغداشلو (وزیری
این لینک موجود است
تبار) هنرپیشه تئاتر و سینما
 1389خورشیدی ( 2010میالدی)
برنده جایزه اســکار برای بهترین
درگذشــت باربد طاهری فیلمســاز و نویسنده ایرانی ،در
هنرپیشه نقش مکمل زن در سال
بیمارستانی واقع در سنحوزه بر اثر بیماری .وی کارش را
 ۲۰۰۳میالدی ،برای بازی در فیلم
در سینما با فیلم «رگبار» بهرام بیضایی به عنوان فیلمبردار
خانهای از شــن و مه و همچنین
و تهیه کننده آغاز کرد و فیلم خداحافظ رفیق امیر نادری،
زیر پوست شب ،سمک عیار و را ...تهیه و فیلمبرداری کرد .در ســال  ۲۰۰۹میالدی ،برای بازی در نقش مکمل زن در
وی از اعتراضات مردم در انقالب با دوربین  35میلیمتری مجموعه تلویزیونی خاندان صدام ،موفق به دریافت جایزه
معتبر اِمی شد.
مجموعه مستندی ساخت بنام سقوط .57
 1375خورشیدی ( 1996میالدی)
 1391خورشیدی ( 2012میالدی)
ِ
خودكشی غزاله علیزاده ،نویسندهی «خان ه ادریسیها»
درگذشت سمانه مرادیانی ،شاعر و مترجم بر اثر خودکشی
در سن  24سالگی .وی اولین مترجم ایرانی است که کتابی از کتابهای غزاله علیزاده در شرکت کتاب را اینجا خرید
ژرژباتای ،متفکر فرانسوی را از طریق یک انتشارات رسمی کنید
 1381خورشیدی ( 2002میالدی)
به زبان فارسی برگردانده است.
درگذشت خسرو شاهانی ،نویسنده و طنز پرداز
 1391خورشیدی ( 2012میالدی)
درگذشــت ایرج قادری (زاده  ۱۳۱۴تهران) ،کارگردان 1383 ،خورشیدی ( 2004میالدی)
فیلمنامهنویس و بازیگر سرشــناس و قدیمی سینمای ایران مراسم خاكســپاری گلندام طاهرخانی (سوسن) با حضور
بود .ایرج قادری در  ۴۱فیلم کارگردان ،تعداد كثیری از ایرانیان در گورســتان «پیرس برادرز» در
 ۴فیلم نویسنده ۷۲ ،فیلم بازیگر ۹ ،فیلم نورت هالیوود (جنوب كالیفرنیا) برگزار شد.
تهیهکننده و  ۱فیلم تدوینگر بود .آخرین
چهارشنبه  22اردیبهشت  12می
فیلم او شبکه ( )۱۳۸۹بود.
 1342خورشیدی (1963میالدی)
شنبه  18اردیبهشت  8می
درگذشت دكتر موســی عمید  -استاد و رییس دانشكده
حقوق و نایب رییس مجلس شورای ملی
 1330خورشیدی (1951میالدی)
درگذشت غالمرضا رشید یاسمی -ادیب و شاعر و استاد 1397خورشیدی (2018میالدی)
درگذشت حســین ُمهری  -نویسنده،
دانشگاه
روزنامهنگار ،مترجم ،گزارشــگر و
 1359خورشیدی (1980میالدی)
برنامهساز رادیو و تلویزیون در سن ۸۲
اعدام فرخرو پارســا وزیر آموزش و پرورش کابینه دوم و
سالگی در لس آنجلس ،کالیفرنیا
سوم امیرعباس هویدا ،به عنوان مفسد فی االرض در بیدادگاه
جمهوری اسالمی با حکم صادق خلخالی
پنجشنبه  23اردیبهشت  13می
کتاب خانم وزیر از انتشــارات مهر ایران در مورد این زن
فرهیخته منتشر شده ودر شرکت کتاب برای خرید در این
 1313خورشیدی (1934میالدی)
لینک موجود است
درگذشت محمدحسن اصفهانی (ادیب الدوله) -سیاستمدار
و مدرس و رییس مدرسه دارالفنون
یکشنبه  19اردیبهشت  9می
 1318خورشیدی (1939میالدی)
زادروز محمد مهریار ،معمار ،مرمتگر ،باستانشناس ،نویسنده
 1306خورشیدی ()1927
و پژوهشگر
الغای كاپیتوالسیون در ایران
 1398خورشیدی (2019میالدی)
 1312خورشیدی ( 1933میالدی)
درگذشت بهنام صفوی  -آوازه خوان موسیقی پاپ  -متولد
زادروز جمال میرصادقی ،قصه نویس
اصفهان ( )۱۳۶۲درگذشت شیراز
 1378خورشیدی( 1999میالدی)
درگذشت ذبیحاهلل صفا در شهر لوبک آلمان .وی از استادان  1398خورشیدی (2019میالدی)
ایرانی ادبیات فارسی بود .از تألیفات مشهور او میتوان به درگذشت حسین موفق (متولد  )۱۳۲۰خواننده ترانه های
کوچه بازاری در هلند .کمال تارزن  ،ابرام غزلخون و علی
تاریخ ادبیات در ایران اشاره کرد.
ساربون از آثار مشهور اوست.
دوشنبه  20اردیبهشت  10می

مهرداد بحری

CA DRE # 01035809

نامی آشنا و مورد اعتماد در معامالت ملکی در جنوب کالیفرنیا
با همراهی یک تیم مجهز و حرفه ای که شما را در تمامی مراحل خرید و فروش ملک
از آغاز تا پایان  ،پشتیبانی می کند
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Mathew “Mehrdad” Bahri, REALTOR
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NS ERA BEVERLY HILLS, CA
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در کانون خبر:

پیش آمد به تندی به بخشی از گفتههای ایشان اعتراض کردم
ولی دکتر نودوشنی که متوجه منظورم شده بود با بزرگواری
در صدد دلجویی و توضیح گفت ه خود برآمد .و از آنجا آشنایی
و دوستی ما شروع شد و در تماسهای تلفنی از دریای دانش
خود در موارد گوناگون او هم سخنهای بسیاری گفت و بعد
هم دیگر جواب تلفن من را نداد و من هم به خیال اینکه او هم
مثل دیگران از من دلخور شده است دیگر تماس نگرفتم .غافل
از اینکه بیماری او مانع این ارتباط بوده است.
دکتر نودوشنی گر چه انسان بزرگواری بود ولی در برخورد با
دگراندیشان و مخالفان سیاسی خود در بزرگواری صرفهجویی
بســیار میکرد و در تحقیر آنها با کلمههای تند و تیز سنگ
تمام میگذاشت .شاید بهمین خاطر بود که مخالفان سرسختی
برای خود تراشیده بود ،هنوز معلوم نیست دلیل طرفداری یک
جانبه او از جمهوری اســامی چه بوده است .شاید ریشه در
اعتقادهای مذهبی خانواده او داشت و شاید به نظریههای خود
ایمان کامل داشت ولی این اتهام که عقیده و ایمان خود را کنار
گذاشته و به خدمت رژیم درآمده از واقعیت فاصله بسیار دارد.
چرا که در گفت و گویی با استناد به کتابهای زیگموند فروید،
«موسی» را یک شاهزاده مصری معرفی کرد که عهدهدار کوچ
دادن یهودیان بوده و «هارون» که در کتابهای مذهبی بعنوان
برادر او معرفی شده ،در واقع مترجم موسی بوده است.
دکتر نودوشــنی ،خودش در مورد پایه و اســاس دینهای
ابراهیمی شک و تردید داشت و حاال چرا از یک رژیم مذهبی،
با این شرایط جانبداری میکرد ،شاید با درگذشت او ،همیشه
در پرده ابهام باقی بماند و موضوع دیگر اتهام یهودی ستیزی
بــه او بود چرا که عدهای از یهودیان ایرانی لس آنجلس او را
به دادگاه کشاندند .عالوه بر تحمیل مخارج سنگین حقوقی
موقعیت دانشگاهی او را هم به دردسر انداختند .دکتر نودوشنی
با خاطری آزرده ایــن اتهام را رد میکرد و میگفت یکی از
یهودیان صاحب نام لــس آنجلس با پی بردن به واقعیات به
دفاع از او پرداخته و بخش قابل توجهی از مخارج پرداخت
کرده است.
شاید یکی از دلیلهای چنین اقدامی اظهار نظر دکتر نودوشنی
در مورد بیاعتبار بودن شناسایی اسرائیل از سوی ایران بود و
معتقد بود که نخست وزیر وقت ایران محمد ساعد مراغه ای
با گرفتن رشوه چنین شناسایی را انجام داده است که البته با
تحقیقاتی که ناشر همین هفته نامه و بنیانگذار «شرکت کتاب»
کرده به این نتیجه رســیده که ادعای این پژوهشگر واالمقام
درست بوده است.
دکتر نودوشنی دو کتاب آماده چاپ داشت و بسیار مایل بود
که بیژن خلیلی آنها را منتشــر کند و از تصویری که در باالی
صفحه مالحظه فرمایید در کتاب استفاده شود و چندی پیش با
شرکت کتاب تماس میگیرد و بر حسب نقل قولی که از بیژن
خلیلی شنیدم می گوید که عقاید یهود ستیزانه اش تعدیل شده
است و قرار بوده که فایلها را برای انتشار ارسال کند که پیک
اجل انجام این کار را به نافرجامی کشاند.

کورش سلیمانی (زم) –آتالنتا

Kourosh454@gmail.com

بازخوانی برای برکناری گوین نیوسام

تجزیه و تحلیل اماری امضا کنندگان برای بازخوانی گوین نیوســام فرماندار
کالیفرنیا نشــان میدهد با این که اعالم می شود که کوید  ۱۹نقش اساسی در
عملکرد گوین نیوســام خواهد داشت و موفقیت او میتواند موجب شکست
برکنار کنندگان شود ،لیکن کانتی هایی که مبتالیان آنها کمتر بوده ولی میزان امضا
کنندگان برای برکناری بیشتر هستند ،در کانتیهایی است که جمهوریخواهان و
هواداران دانالد ترامپ هستند و انگیزه سیاسی باالتر از انگیزه مشکالت اقتصادی
ناشی از کرونا ،در امضای آنان موثر بوده است و این تراکم در شمال کالیفرنیا،
در مرکز کالیفرنیا و در ارنج کانتی بسیار مشهود است و لوسآنجلس کانتی با
بیشــترین جمعیت ،گر چه  ۲۶۴۴۰۹امضا کننده داشته لیکن از نظر نسبی ،تنها
 ۱۶درصد امضاها از لوس انجلس ایت .برای نمونه در هر  ۱۰۰۰جمعیت رای
دهنده ،آمادور کانتی  ۱۹۱نفر دارد ریورساید کانتی  ،۱۱۵ارنج کانتی  ۱۲۰و سن
دیه گو  ۸۰نفر دارد.

ایالت کالیفرنیا هفته را با کاهش
 ۵۱درصدی مرگ و میر کرونا
به پایان میبرد.
ایالت کالیفرنیا روز گذشته را با  ۷۷نفر و  ۱۶۳۱نفر مبتال و  ۴۶/۳درصد واکسینه
شــده به پایان برد و با پایین آمدن شمار مبتالیان و کاهش نوبت برای واکسینه
شدن ،اســتادیوم داجرز دیگر محل واکسیناسیون نخواهد بود که نشانه نگران
کننده ای است برای پایین آمدن شمار متقاضیان واکسن آمار مقایسهای  ۷روز
باید یادآوری کرد لوس انجلس کانتی اعالم کرد که افرادی که کامل واکسینه
گذشته برای هر یکصد هزار نفر  Siskiyouکانتی را در باای جدول ،ریورساید
شــدهاند ،میتوانند در بیرون از فضای بسته و در محلی که پر ازدحام نباشد،
را  ،۳۸لوس انجلس  ،۴۲سن برناردینو  ،۴۳سن دیه گو  ۴۶سن فرانسیسکو ۴۸
میتوانند از ماسک استفاده نکنند.
و ارنج کانتی را در  ۵۱قرار داده است.

کوتاهی کانون وکالی کالیفرنیا در تنبیه انضباطی وکال

بازرســی کانون وکالی کالیفرنیا ( )State Barنشان میدهد که این کانون ،به
ســبب اصالح نکردن نظام تحقیق و انضباطی خود ،در جریمه وکال کوتاهی
کرده اســت و با انباشت پرونده شــاکیان روبرو است .کانون وکالی کایفرنیا
که بیش از  ۲۵۰هزار عضو دارد و به پروانه وکال و شــکایت از آنها رسیدگی
میکند ،هم اکنون زیر ذرهبین مسئوالن مقررات ایالت کالیفرنیا قرار گرفته و در
بازرسی و حسابرسی انجام شده از سوی دقتر ایلین هاول که مسسول بازرسی و
حسابرسی کالیفرنیاست ،گزارش شده است که کانون وکالی کالیفرنیا نسبت به
به خالفهای وکال چش م پوشی داشته و شمار کمتری را برکنار و یا تعلیق کرده
است و این بازرسی و حسابرسی نشان میدهد که بخش حقوقی برای جریمه
های انضباطی در کانون وکال که بازوی دادگاهی این کانون است ،سختگیری
الزم را انجام نداده اســت و رسیدگی به پروندههای شکایت در  ۱۵۰۰مورد تا
پایان  ،۲۰۱۵بدون رسیدگی مانده و در سال  ۲۰۲۰به  ۲۸۰۰مورد رسیده است.

معرفی کتاب :
کتاب جدید « منوچهرکوهن» منتشر گردید
کتاب جدی ِد شعرآقای مهندس منوچهرکوهن که ششمین کتاب نگارش شده از
« سرزمین من  ...بانوی من « به تازگی توسط
وی میباشد با عنوان
شرکت کتاب در لوس آنجلس به چاپ رسیده که مجموعه ای درخور توجه
در ژانرهای ملی میهنی ،اجتماعی ،عاشقانه ،قومی قبیله ای ،و خانوادگی میباشد.
دراین مجموعه شعر همچنین نقدهایی بسیارارزشمند ازاساتید فرهنگ و ادبیات
معاصر ایران از جمله:
سرکارخانم دکتر « سیما داد « استاد و مدرس ادبیات تطبیقی در دانشگاههای
ِ
پیامبرعشق پویا و هستی ساز «»،
ایران و سیاتل آمریکا با بیان « :منوچهرکوهن،
شعرِمنوچهرکوهن ،منشاء پویائی و حرکت و زندگی «
استاد « عبدالعلی دســتغیب « ازایران با بیان  -شعرِمنوچهرکوهن »،شعرعشق،
روشنی و خورشید «
استاد « امیرحسین دهقان « از ایران با بیان  -شعرمنوچهرکوهن »،ترنم سکوت
لحظه هاست»...
ِ
و شعرعشق و زندگی ...و مرگ سکون … و نومیدی است
را درخود دارد که اشعار وی را از دیدگاههای متفاوتی به نقد کشیده اند و به
نوعی احساسات و تفکرِ شاعر را از نگاه متخصصان شعر و ادبیات به خوانندگان
ِ
ِ
جذاب دیگراین کتاب مروری کوتاه بر
قســمت
خود به نمایش می گذارند.
زندگی پر از فراز و نشــیب شــاعر از زمان کودکی و جوانی شاعر و دست
آوردهــای گرانبهای وی را در حیطه فراگیری علوم و فنون متفاوت و دریافت
جوای ِز گوناگون از اشــخاص و مراک ِز مهم زما ِن خود بیان می نماید .همچنین
اشاره ای کوتاه به مشارکتهای وی در طراحی و معماری مجموعه  -های فراوا ِن
ساختمانی ( تجاری ،مسکونی ،مذهبی ،پزشکی و تفریحی) از وی دارد.
آغازِاین کتاب که به سالهای زندگی شاعر در ایران بازمیگردد حاوی اشعاری
میهنی و حاوی تاثرات عمیق شاعراز فضای روز جامعه ایران میباشد .تصورِشاعراز
ِ
ضدیت حاکما ِن ِ
ِ
احساســات انسانی ،با
وقت جامعه با خرد و دانش و
تحجر و
ِ
دقت فراوان به نگارش درآمده که هرخواننده ای را تحت تاثیر قرار میدهد.
درپیِ مهاجرت شاعر به آمریکا ،اشــعارِرنگ و بوی مهاجرت و غ ِم دوری از
قصد یک نویسنده از نوشتن رمان
چه می تواند باشــد؟ به شهرت
رســیدن یا رسین به ثروت؟ و یا
ثبت لحظه هایی که باید نوشــته
شــود تا بماند و خواننده دریابد
بر سر دیگران چه گذشته ،چه می
گذرد و چه خواهد گذشت ،و یا
خود را در کنار شــخصیت های
داســتان ببیند تا به یاد آورد چه
بر سرش آمده و در مسیر زندگی
چگونه به پیش می رود؟
چنین ســؤاالتی وقتی پنج سال
پیش ،قبل از نوشتن این رمان در ذهنم پدید آمد ،بی درنگ گفتم که باید به ثبت
لحظه های مردمی گرفتار آمده در هیاهویی برای «هیچ» بپردازم که زندگی اشان
ناگهان دستخوش طوفانی سهمگین شد که بادش از سوی غرب وزید و شگفتا
که این باد دامن خود غرب را هم گرفت .اما با وصف این ،رمانی که در دست

وطن را بــه خود میگیرد و به
ِ
موازات آن سروده هایی نیزکه
حاوی پیامِ عشــق و محبت –
روابط ویژه شــاعر با خانواده
و فرزندان و نــوه های وی،
عشق و عالقه شاعر به طبیعت
و شــگفتیهای آن ،و عشق و
مهرِ شــاعر در حیطه روابط با
دوستان وی  -دارد به مجموعه
اشعار وی اضافه میگردد.
این مجموعه درطیِ  35سال
شــروع و پایان یافته است که
خود حاکی از آن است که این
کتاب با خودِ شاعر و زندگیِ
وی ،ســال به ســال ،به بلوغ
و تکامــل منحصربه فرد خود
دست می یابد و به سادگی به
ِ
ِ
وجود و ذهن خواننده وارد گشته و او را با چیدمان خاص کلمات به پشت پنجره
نگاه شاعر در دهه های زندگی وی به جها ِن پیرامونش می نشاند.
کتاب « ســرزمین من...بانوی من «حاوی چهارفصل زندگی شاعر است که با
خود سرمای اسارت ،شکوفایی بهارانه آزادی ،تبلورتابستانی امید ،و رنگارنگی
ِ
می گردد.
احساسات انسانی را در ذهن خواننده یادآور
پائیزگونه
این مجموعه در دی ماه ( 1399دسامبر  )2020توسط شرکت کتاب در لوس
ِ
نشریات روز ایرانی در لوس آنجلس و خارج از آن
آنجلس به چاپ رسیده و
نیز خبرِ چاپِ آن را به جامعه ایرانی اعالم نموده اند.
همچنین دسترســی و خرید کتاب بطورمستقیم از شرکت کتاب و یا ازطریق
سایت آمازون میسر میباشد.

تنظیم خبر :مریم عباسی

دارید سیاسی نیست ضمن این که زندگی هر ایرانی سیاسی است و هر روز او
هم به نوعی با سیاست گره خورده است .بنابراین داستانی را خواهید خواند که
بوی هر نوع زندگی را می دهد .قطور بودن کتاب نیز به پای شرح ریزه کاری
های داستان نویسی نگذارید که من از آن گریزانم .چون می دانم خواننده آن قدر
هوشیار است که می داند حاالت افراد در مواقع گوناگون و یا شکل و شمایل
خیابان ها و یا خانه های فقیر و غنی و لباس هایی که بر تن افراد است چگونه
است .بنابراین نباید وقت ،چشم و فکر خواننده را با توضیح واضحات خسته
کرد .از این رو می توانم بگویم که هر پاراگراف این رمان رنگ و بوی تازه ای
از حوادث عاشقانه یا دور از انسانیت دارد که گاه به هنگام نوشتن آن ها به فکر
فرو رفته ام و گاه به خنده و گریه افتاده ام .زیرا ثبت لحظاتی از زندگی افرادی
است که در پس لرزه های همان طوفان سهمگین در داخل و خارج از کشور
به دست و پا افتادند و خصلت های درونی خود را خواسته و ناخواسته آشکار
ساختند که می تواند درس عبرتی باشد برای دیگران...
امیدوارم که از این رمان قطور لذت برید.
محمد سعید حبشی
بهار  1400لس آنجلس

هفته نامه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر -شماره  - ۲۶۲آدینه  ۷می 2021

در کانون خبر:

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 262 MAY ,7 , 2021

11

ایران ،آمریکا و جهان در هفته ای که گذشت

در شبکه های اجتماعی اظهار نظر نمایند.
تدوین و تنظیم :بیژن خلیلی
ایالت آریزونا در مســیر بازشماری آرای ریاست جمهوری نوامبر  - ۲۰۲۰موسسه ای که این کار را به عهده گرفته
بحران کرونا همچنان ادامه دارد و این بار این هندوستان است که تاوان قدرت بالمنازع ویروس کرونا را می پردازد .هر به نام  Cyber Ninjaو بر اساس گزارش های متعدد مطبوعات آمریکایی سابقه ای در شمارش آرا ندارد .به نظر می
روز  400هزار بیمار جدید به خیل مبتالیان اضافه می شوند .مادامی که آمریکا و دیگر کشورهای جهان با ارسال واکسن رسد شمارش یک دو سه و الی آخر که ساده ترین کار ریاضی است با شگفتی های بسیار غریب در دو دهه گذشته در
و نیازهای بیمارستانی به یاری مردم هند شتافته اند سرزنش اصلی بر روی حکومت آقای مودی نخست وزیر است که مهمترین واقعه سیاسی در آمریکا یعنی انتخابات ریاست جمهوری امریکا مواجه شده است.
مانع برگزاری تظاهرات سیاسی و مراسم مذهبی نشده است .هندوستان در حال حاضر به تنهایی  40درصد کل مبتالیان
درگذشته های مشهور هفته گذشته
به ویروس کرونا در جهان را داراست در حالی که برای هر  1500بیمار فقط یک پزشک و برای هر  2000نفر فقط یک
تخت بیمارستانی وجود دارد.
خالق اثر برگزیده سال  ٨٦با اخراج از بیمارستان ،در پیادهرو درگذشت
قاسم آهنینجان ،شاعر ،منتقد ادبی ،فیلمساز و نویسنده  ۱۱جلد کتاب پس از اخراج از بیمارستان اهواز به دلیل عدم توان
مالی پرداخت هزینهها ،در یکی از پیادهروها جان سپرد.
از آثار این فعال ادبی میتوان به «عطر غریب غزال مشرقها»« ،شاخه یاس به شام خرابات»« ،لمعات خون» و «کودکیها
در شب سقاخانه» اشاره کرد.
یاسین نمکچیان ،روزنامهنگار ،با توئیتی درباره مرگ آهنینجان مینویسد»:آهنینجان به دلیل بیماری سرطان در بیمارستان
بستری بود اما  ۲۰روز پیش به دلیل فقر بیرونش کردند و با ماشین انتقالش دادند به خیابان».
آهنینجان ،شب سهشنبه ١٤ ،اردیبهشت پس از تحمل بیست روز بدون مداوا و مراقبت پزشکی در پیادهرو درگذشت.
کتاب «بچگیها در شب سقاخانه» از وی ،اثر برگزیده سال  ۱۳۸۶در ایران شده بود.خداوند ازتون نگذره که دارین باین
مردم با ابرو چکار میکنید اگه بجای این استاد یه آخوند بود یه سوریه یه لبنانی یه افغانی یه بحرینی بود هم اجازه میدادین
توی کوچه بمیره!!!!؟؟؟؟
( گزارش از سامانه آوا تو دی)
المپیا دوکاکیس بازیگر برنده اسکار برای فیلم «ماهزده» در  89سالگی درگذشت
والتر ماندیل معاون جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا که در زمان ریاســت جمهوری اش  ،فاجعه  57ایران رقم
خورد و سپس در سال  1984کاندید ریاست
اسرائیل برای نخستین بار در ده ماه گذشته هیچ مرگی را در اثر کرونا در هفته پیش گزارش نکرده است.
اروگوئه کشــوری در آمریکای التین بیشترین مبتالیان به کرونا در جهان را در حال حاضر داراست :نرخ مبتالیان به جمهوری آمریکا از حزب دموکرات بود در
سن  93سالگی درگذشت.
ویروس کرونا در این کشور بالنده  ۱۳۹۰نفر در هر صد هزار نفر است.
رشد اقتصادی آمریکا در سه ماهه نخست  1/6 ، 2021درصد افزایش نشان می دهد .این در حالی است که مقامات مایکل کالینز یکی از سه فضانورد آپولو
جمهوری اسالمی ایران که خود با رشد منفی روبرو هستند از بام تا شام در بوقهای تبلیغاتی خود از مشکالت آمریکا به یازده در سن  ۹۰سالگی درگذشت
نیک کیمن ،خواننده و مدل انگلیسی در
ویژه در امور اقتصادی سخن می گویند.
 ۵۹سالگی بر اثر ســرطان مولتیپل میلوما
فقط  %۱۴تلفن ها به اداره مالیات امریکا  IRSپاسخ داده می شوند
وزیر کار مارتین جوزف والش موافق آن است که کارکنان کنسرت ها باید از مزایای استخدام توسط کارفرما برخوردار درگذشت.
ISO 12647-7 Digital Control Strip 2009
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ارائه خدمات محدود حضوری در
کتابخانه های لس آنجلس کانتی

کتابخانه عمومی لس آنجلس از بازگشایی گام به گام کتابخانه
مرکزی و  37شعبه دیگر به صورت محدود و حضوری خبر داد.
در این کتابخانه خدماتی از قبیل مرور سریع ،دسترسی به رایانه،
سفارشهایچاپسیار،بررسیمنابعکتابخانهوخدماتبرداشت
بدون تماس « »Library To Goارائه می شود.
جوالی سال گذشته ،کتابخانه عمومی لس آنجلس برنامه ای را به
نام  Library To Goراه اندازی کرد تا مشتریان بتوانند به منظور
کاهش خطر گسترش کووید  19به صورت ایمن منابعی را به

صورت کنار جدولی دریافت و تحویل دهند .آن برنامه تا تاریخ
 23مارس برای پوشش ساعات عصر در بیش از دویست نقطه در
کنار خدمات چاپ بی سیم از راه دور به صورت رایگان امتداد
داشت .کتابخانه عمومی لس آنجلس روز یکشنبه از بازگشایی30
کتابخانه از 85کتابخانه به صورت حضوری از تاریخ دهم می خبر
داد .با این حساب مجموع کتابخانه های بازگشایی شده در کانتی
به عدد  60می رسد.

افزایش 2هفتهدردورهآموزشیلوسانجلسمتوقفشد
بــا اعتراض آموزگاران ،برنامه افزایــش  ۲هفته به دوره
اموزشی مدارس لوس انجلس متوقف شد.
مســئوالن اداره آموزش لوس انجلس ،پیش از نشست
هیئت مدیره اداره آموزش لوس انجلس اعالم کردند که به
سبب مخالفت شدید آموزگاران ،افزایش  ۲هفتهای به دوره
آموزشی سال آینده ،ممکن نخواهد بود.
گرچه در ماه گذشته ،این تصمیم را آستین بیوتنر ،رئیس اداره
آموزش لوس انجلس پیشنهاد و هیئت مدیره اداره آموزش
آن را پذیرفته بود تا  ۲هفته برای جبران عقبافتادگی دوران
کرونا ،به مدت آموزشی افزوده شود ولی به سبب اعتراض
اموزگاران برای آغاز دوره آموزشی برای یک هفته زودتر
و کاهش تعطیلیهای  ۲هفتهای دانش اموزان به یک هفته
و پیوند هفته به دوران آموزشــی مخالفت نمودند .اداره
آموزش طرح خود را پس گرفته تا بررسی و توافق بیشتر با
آموزگاران و خانوادهها به عمل آید.

جراح  -دندانپزشک

16661 Ventura Blvd, #401
Encino, CA 91436
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کانتیهای پرجمعیت کالیفرنیا بیش از
دیگر کانتی ها در خط کاهش هستند

ایالت کالیفرنیا روز گذشته را با  ۳۵نفر مرگ و میر و
 ۲۶۸۰نفر مبتال و  ۴۷/۷درصد واکسینه شده به پایان
برد.
نگاهی به آمار  ۷روز گذشته برای هر یکصد هزار نفر
جمعیت کانتی  Siskiyouرا در باالی جدول ،سن دیه
گو کانتی را  ۳۰سن برناردینو کانتی را  ،۳۶ریورساید

کانتی را  ،۳۹لوس آنجلس کانتی  ،۴۷سن فرانسیسکو
کانتی  ۴۹و ارنج کانتی را  ۵۲قرار داده است.
لــوس انجلس کانتی با ورود بــه رنگبندی زرد در
سیستم بازگشایی و محدودیت در کالیفرنیا ،از پایان
این هفته به ســوی بازگشایی بیشتر در رستورانها و
پارکهای تفریحی و ورزشی پیش خواهد رفت.

